
Gezond werk: verlicht de last!
Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op 
het werk (EU-OSHA) voert van 2020 tot 2022 in heel Europa 
campagne om de aandacht te vestigen op werkgerelateerde 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat en het 
belang van het voorkomen hiervan. Het doel is om 
werkgevers, werknemers en andere belanghebbenden 
aan te moedigen samen te werken om aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat te voorkomen en een goede 
gezondheid van het bewegingsapparaat onder werknemers 
in de EU te stimuleren.

Belangrijkste punten
• Naarmate de mens meer en meer zittend werk verricht, 

komt er steeds meer bewijs dat gezondheidsklachten een 
gevolg zijn van een zittende levensstijl.

• Ons lichaam heeft beweging nodig – willen we werk 
duurzaam maken, dan moeten we statische houdingen 
vermijden.

• Simpelweg staan in plaats van zitten is niet de oplossing, 
want ook langdurig staan kan een gevaar voor de 
gezondheid opleveren.

• Het is belangrijk om zo vaak mogelijk van houding te 
veranderen – werknemers moeten tijdens het werken 
verschillende houdingen kunnen aannemen en bij 
voorkeur afwisselend kunnen zitten, staan en rondlopen.

• De beste manier van zitten is “dynamisch zitten”, waarbij 
men voortdurend wisselt van zithouding.

• Door samen te werken kunnen werkgevers en 
werknemers praktische manieren vinden om actiever 
werken te stimuleren1.

• De beste houding is de volgende houding! 

Alle informatiebladen en ander campagnemateriaal 
kunnen worden gedownload van de EU-OSHA-website 
van de campagne “Een gezonde werkplek” (https://
healthy-workplaces.eu/nl).

1) De tips die voorkomen in dit informatieblad zijn niet 
noodzakelijkerwijs verplicht of relevant voor alle werkplekken
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Waarom we minder moeten zitten en 
meer moeten bewegen
Zowel op het werk als daarbuiten zitten we steeds meer, en het 
bewijs van de ongunstige gevolgen van een zittend leven voor 
onze gezondheid stapelt zich op. Risico’s voor de gezondheid zijn 
onder meer diabetes, hart- en vaatziekten en problemen aan het 
bewegingsapparaat. Bovendien bestaat er een verband tussen 
een zittend leven en depressie en bepaalde vormen van kanker.
Deze schadelijke gevolgen voor de gezondheid doen zich voor 
omdat we beweging nodig hebben voor de bloedsomloop en 
om ons lichaam te voorzien van zuurstof. Door dezelfde houding 
aan te houden, belasten we de spieren en pezen meer dan door 
van houding te veranderen. Mensen met een aandoening aan het 
bewegingsapparaat moeten niet te lang zitten en moeten statische 
lichaamshoudingen vermijden om duurzaam te kunnen werken.

Als men zit, verlicht men de belasting op de tussenwervelschijven 
door een verticale houding aan te nemen, maar het is niet goed om 
deze houding lang aan te houden. “Dynamisch zitten”, waarbij men 
voortdurend van zithouding verandert, verdient aanbeveling.

Een actievere werkhouding is mogelijk ook gunstig voor de 
werkprestaties en de tevredenheid met het werk. Vandaar dat de 
beste houding de volgende houding is.

Van langdurig zitten is niet alleen sprake bij kantoorwerk, maar vaak ook 
bij werk aan winkelkassa’s, servicedesks, in callcenters, in productielijnen, 
in laboratoria en meldkamers, en bij het besturen van voertuigen.

Regelgeving en aanbevelingen
Er is geen specifieke Europese regelgeving over veiligheid en 
gezondheid bij langdurig zitten, maar werkgevers hebben de 
algemene plicht om risico’s te beoordelen en werk aan het individu 
aan te passen. Volgens de regelgeving inzake beeldschermwerk 
moet worden voorzien in periodieke pauzen of afwisselende 
activiteiten om de tijd te verminderen die werkend aan een 
beeldscherm wordt doorgebracht.

De aanbevelingen over zittend werken zijn als volgt samen te vatten1:

• maximaal 5 uur per dag zittend werken;

• ten minste om de 20-30 minuten een micropauze nemen;

• altijd ten minste 10 minuten staan na 2 uur zitten;

• een actieve werkhouding aannemen door zitten, staan en lopen af 
te wisselen.

Actief zijn op de werkplek
Wij moeten dynamisch zitten, regelmatig pauzeren, strekken en 
bewegen. Het beste is om er een gewoonte van te maken op de 
werkplek minder te zitten en meer te bewegen. Simpelweg staan 

1) https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting

in plaats van zitten is niet de oplossing, want ook langdurig staan 
kan een gevaar voor de gezondheid opleveren. Er zijn eenvoudige 
maatregelen om een werkplek dynamischer te maken, rekening 
houdend met de werkplek en op basis van een risicobeoordeling. 
De nodige maatregelen moeten gericht zijn op risicobeperking, 
ergonomie en welzijn.

Wat kunnen werkgevers doen?
• Werknemers in de gelegenheid stellen afwisselend te zitten, te staan 

en te lopen; werknemers motiveren om pauzes te nemen,  
te bewegen en te strekken;

• maximale zittijden en momenten voor strekken en bewegen 
bepalen;

• rekken en strekken tijdens vergaderingen introduceren en 
werknemers stimuleren om tijdens vergaderingen op te staan en  
te bewegen of rek- en strekoefeningen te doen als zij daar behoefte 
aan hebben;

• overwegen om in vergaderruimten en kantines plekken met 
statafels te introduceren;

• zit-stabureaus ter beschikking stellen;

• goede stoelen ter beschikking stellen waarop men van houding kan 
veranderen;

• eenvoudige fitnessapparatuur (pilatesbal, mat enz.) voorzien in 
pauzeruimten;

• draadloze telefoons voorzien zodat werknemers tijdens het 
telefoneren kunnen rondlopen;

• printers uit individuele kantoren verwijderen en afvalbakken op een 
centrale locatie plaatsen;

• apps beschikbaar stellen die werknemers eraan herinneren pauzes 
te nemen en strekoefeningen te doen.

Wat kunnen werknemers doen om actiever 
te zijn?
• Bij een collega langsgaan in plaats van e-mailen of telefoneren;  

korte vergaderingen staand of lopend houden;

• uw mobiele telefoon buiten handbereik houden en opstaan voor 
telefoongesprekken;

• traplopen – om te beginnen één verdieping eerder uit de lift 
stappen;

• tijdens uw werk tijd inlassen voor micropauzes om even te strekken 
of op te staan;

• uw auto op enige afstand van de ingang van het kantoor parkeren;

• een app op uw mobiele telefoon een melding laten geven wanneer 
het tijd is voor een (scherm)pauze;

• als u een zit-stabureau hebt, regelmatig van houding veranderen;

• water drinken – dit is gunstig voor de bloeddoorstroming en heeft 
tot gevolg dat u vaker naar het toilet loopt.

• tijdens de lunchtijd een korte wandeling maken.

 https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting
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Dynamisch zitten
U kunt uw zithouding op de volgende manieren afwisselen:

• voorwaarts, achterwaarts en zijwaarts leunen;

• uw bekken voorwaarts kantelen met steun in de rug, en uw 
bekken achterwaarts kantelen zonder steun in de rug;

• uw gewicht soms meer naar de rechterkant en soms meer naar 
de linkerkant verplaatsen;

• de rugleuning van uw stoel in de dynamische stand zetten,  
als u die mogelijkheid hebt;

• op het bureau steunen wanneer u naar voren leunt;

• bij intensief computerwerk vaak een micropauze nemen om uw 
handen, polsen en vingers te strekken;

• met uw schouders en nek draaien;

• om het halfuur gedurende 20-30 seconden opstaan, strekken 
en bewegen, met name als u spanning voelt in uw nek, pols, 
schouders of rug;

• om de twee uur lichte oefeningen doen;

• pauze nemen om enkele keren diep in en langzaam uit te 
ademen – dit is ontspannend en goed voor de wervelkolom.

Eenvoudige strekoefeningen die u op uw 
werkplek kunt doen
• Houd uw armen boven uw hoofd en draai ze rond.

• Haal uw schouders op en draai ze enkele keren voorwaarts en 
achterwaarts.

• Draai uw hoofd rustig rond, waarbij u let op spanning in de nek.

• Draai uw enkels, strek uw tenen en buig uw voeten.

• Strek de buigspieren van uw heupen door één knie naar de vloer 
te richten en de heupen voorwaarts te duwen.

• Leun terug in uw stoel en duw uw bovenarmen tegen de stoel 
om uw borst en schouders te strekken.

• Pak uw handen achter uw stoel vast en strek uw schouders 
achterwaarts.

Tips voor autorijden
Chauffeurs kunnen gedurende een werkdag niet zo vaak opstaan, 
maar hebben wel baat bij de volgende adviezen:

• Stel uw stoel in.

• Let op uw rijhouding en leun niet op het stuur.  
Beweeg en verander onder het zitten van houding.

• Neem regelmatig pauzes om te bewegen en uw rug te strekken.

• Stap uit voor telefoongesprekken, sms-berichten, (eet)pauzes enz.

Veranderingen aanbrengen
Maatregelen om langdurig zitten tegen te gaan hebben weinig 
kans van slagen als ze niet zijn besproken en tot stand zijn 
gekomen met medewerking van de werknemers. Iedere werkplek 
is anders, en met rigide maatregelen strijkt u de werknemers 
slechts tegen de haren in. Werknemers moeten nog steeds 
flexibel kunnen zijn en controle hebben over hun manier van 
werken. Sommige werknemers maken zich wellicht zorgen dat zij 
door pauze te nemen voor strekoefeningen minder productief 
worden. Dit kan aan de orde worden gesteld in vergaderingen en 
enquêtes, waarbij ook ruimte is voor de inbreng van werknemers. 
Leidinggevenden moeten inzet tonen en het voortouw nemen.

Voorbeelden van discussievragen:
• Hoe kan de planning en uitvoering van taken op uw werkplek 

zo worden veranderd dat opties voor zitten en staan zo veel 
mogelijk worden gecombineerd? Hoe kunnen korte perioden van 
oefening in de werkdag worden opgenomen?

• Hoe kan uw werkplek u aanmoedigen om actiever te zijn? 
Welke stappen kan het management zetten om bewegen en 
“dynamisch zitten” op kantoor te stimuleren?

• Welke stappen kunnen individuen zetten? Noteer twee dingen 
die u al doet en twee dingen die u gaat doen.
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Meer informatie
• BeUpstanding:  

https://beupstanding.com.au/

• Up and Down – Up and Down (in het Engels en Duits):  
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A65.html?__blob=publicationFile&v=9

• Lichamelijke activiteit op de werkplek:  
https://op.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/9fc2b8a0-e537-11e7-9749-
01aa75ed71a1

Praktijkvoorbeeld 1
Een softwarebedrijf voerde een programma uit om het risico van te 
weinig bewegen op het werk onder de aandacht te brengen en om 
een gezonde werkplekcultuur te stimuleren door middel van sterk 
leiderschap. De maatregelen hielden onder meer in: het verstrekken 
van informatie, het aansporen van werknemers om gedurende de 
dag vaak te bewegen, ergonomische verbeteringen zoals in hoogte 
verstelbare bureaus en hogere tafels voor staand vergaderen, en 
workshops. De werknemers kregen biofeedbacktrackers en werden 
door middel van posters aangespoord om te bewegen, bijvoorbeeld 
door de trap te nemen in plaats van de lift.  
Zij kregen de mogelijkheid zich over hun persoonlijke gezondheid 
te laten adviseren, en in het kader van het re-integratieprogramma 
werd advies gegeven over het vermijden van zittend werk. Er werden 
activiteiten met kleine incentives georganiseerd om te wijzen op 
uitdagingen voor de gezondheid.

Bron: https://osha.europa.eu/nl/publications/healthy-workplaces-
good-practice-awards-2016-2017/view-0

Praktijkvoorbeeld 2
Een orchideeënkwekerij voerde strekoefeningen in groepen 
in tijdens werkpauzen. Kort voor de geplande ochtend- en 
middagpauze vindt op de werkplekken gedurende vijf minuten 
een oefenprogramma plaats. De strekoefeningen worden geleid 
door werknemers die zijn opgeleid door een fysiotherapeut.

Napo-filmpjes en leidraden voor discussies op de werkvloer
• In beweging blijven:  

https://www.napofilm.net/nl/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/keep-moving-work

• Neem een pauze:  
https://www.napofilm.net/nl/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/take-break

Hulpmiddelen van EU-OSHA
• OSHwiki-artikel ‘aandoeningen aan het bewegingsapparaat door langdurig in dezelfde houding zitten’:  

https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting

• OSHwiki-artikel ‘het stimuleren van bewegen op het werk om langdurig staan en zitten te vermijden':  
https://oshwiki.eu/wiki/Promoting_moving_and_exercise_at_work_to_avoid_prolonged_standing_and_sitting

• Thematisch gedeelte van EU-OSHA over het voorkomen en beheersen van aandoeningen aan het bewegingsapparaat:  
https://osha.europa.eu/nl/themes/musculoskeletal-disorders

• Onderzoek naar aandoeningen aan het bewegingsapparaat:  
https://osha.europa.eu/nl/themes/musculoskeletal-disorders/research-work-related-msds
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